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S z a n o w n y P a n i e Generalny Sekretarzu Rady Europy skoro w rêkach Pana
spoczywaj¹ losy narodów unijnych, to Pana obowi¹zkiem jest “ pracowaæ na rzecz dobra
wspólnego, poszukuj¹c przestrzeni dialogu i wspó³pracy ze wszystkimi ” ( Ojciec Œwiêty
Franciszek), a poniewa¿ przez ca³y czas “ olewa³ ” Pan moje tak niewygodne listy w sprawie
skargi na fikcyjny i bezprawny Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ( ETPC ), od którego
obecnie pewnie na odczepnego dosta³am skargowy formularz wraz z instrukcj¹ jak go wype³niæ,
co odczytujê to, abym mia³a zaskar¿yæ ten Trybuna³, w zwi¹zku z czym piszê do Pana po raz
13 - ty, aby nauczyæ Pana i urzêdników Pana podejmowania dzia³añ, które sprzyjaj¹ kulturze
spotkania, sprawiedliwoœci i wzajemnego szacunku, które jako jedyne mog¹ zapewniæ
duchow¹ i materialn¹ pomyœlnoœæ obywateli, jak to przepiêknie powiedzia³ Ojciec Œwiêty
Franciszek na jednej ze swoich homilii. Czuje siê Pan mocny w swoim urzêdowaniu, dziêki
takim samym ludziom jakim jest Pan, dlatego te¿ ignorowa³ Pan moje tak niewygodne listy
w sprawie tak licznych przestêpstw, które dokonuj¹ siê w ETPC, który zosta³ utworzony
przez sitwê liberalno - lewack¹ ca³ej Rady Europy, która tak bardzo pragnie wyrugowaæ Boga
z ¿ycia publicznego, a “ Bóg wybra³ w³aœnie to, co niemocne, aby mocnych poni¿yæ ” (1 Kor
1, 27) czyli mnie, abym doprowadzi³a do powo³ania komisji weryfikacyjnej, która rzetelnie
zbada³aby wszelkie naros³e patologie tego nieludzkiego Trybuna³u, który jako niewypa³
prawniczy non - stop uderza w podstawowe prawa cz³owieka. Skoro Rada Europy nie zajmuje
rzeczowego stanowiska w tak licznych przestêpstwach, które dokonywane s¹ w tym zatrutym
prawniczym “ sumieniu ” Unii Europejskiej, jakim to jest ten ETPC, w zwi¹zku z czym
wysy³am na rêce Pana, jak i do samego Trybuna³u w Strasburgu skargê na niego wiedz¹c
z góry, ¿e ta kasta liberalno- lewacka z czasem i tak przyœle mi na szablonowym blankiecie
odpowiedŸ w jednym zdaniu, ¿e moja skarga jest niedopuszczalna, jak to robi¹ tam mafijni
pseudoprawnicy, którzy pracuj¹ wed³ug ideologicznych praw utworzonych na wzór z³otego
cielca, o czym jest mowa w Piœmie Œwiêtym. Zmowa milczenia w sprawie wielu przestêpstw
liberalno - lewackiego ETPC jest charakterystyczna dla ca³ej Unii Europejskiej, która idzie
¡ w kierunku nieprzewidywalnym. ¯adne zasady nie obowi¹zuj¹. Na pewno przestaje
obowi¹zywaæ regu³a ochrony interesów wszystkich pañstw cz³onkowskich. Widaæ wyraŸnie,
¿e Unia staje siê organizacj¹, w której decyduje nacisk du¿ych pañstw dzia³ania, oparte na
dyktacie ¢ ( Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski ).
W tym nieludzkim E T P C rozpatrywane tam sprawy dokonuj¹ siê w rzeczy samej
bez ¿adnego rzeczywistego rozpatrzenia czyli bez ¿adnej rozprawy, w sk³adzie jedynie
jednoosobowym, podaj¹c przy tym niepe³ne imiona sêdziego. Ponadto przy pomocy
sprawozdawcy i oczywiœcie t³umacza, których nazwiska objête s¹ s³u¿bow¹ tajemnic¹, co
wszystko to nie podlega zaskar¿eniu w swoich bezwzglêdnych i absolutnych orzeczeniach
nie respektuj¹cych prawowitych dowodów pisze siê na poœmiewisko swoje jedynie jednym
zdaniem, ¿e sprawa jest niedopuszczalna, a orzeczenie ostateczne, nie udzielaj¹c te¿ ¿adnych
dodatkowych informacji dotycz¹cych posiedzenia, ani dotycz¹cego postanowienia, niszcz¹c te¿

-2bezprawnie akta w ci¹gu jednego roku od daty postanowienia czyli bez prawa zaskar¿enia
niszczone s¹ akta, bez ¿adnego trudu, bez ¿adnego te¿ wysi³ku wysy³aj¹c ofiarom gotowy
szablonowy blankiet. Wszystko to przy radykalnej sekularyzacji w fundamentalizmie
relatywizmu notorycznie narusza europejsk¹ konwencjê praw cz³owieka czyli w bezkresie
bezkarnoœci promowane s¹ niesamowite przestêpstwa w niewygodnych i zbyt hañbi¹cych
sprawach, o czym zawsze piszê do Rady Europy.
Przy naros³ych patologiach tego nieludzkiego Trybuna³u, który buduje sprawiedliwoœæ
na przestêpstwach, co widaæ to bardzo dok³adnie na mojej sprawie z numerem 23838 / 15,
gdzie przy wyszczególnionych tak licznych przestêpstwach, które tym razem poda³am
w za³¹czonym liœcie do ETPC pseudosêdzia L. Bianku dopuœci³ siê karygodnego przestêpstwa,
bo przecie¿ ten fikcyjny Trybuna³ szczyci siê wielkimi przestêpstwami, które bardzo dok³adnie
jeszcze raz wyszczególni³am na za³¹czonym formularzu, jak i w liœcie do tego Trybuna³u,
który zosta³ stworzony na u¿ytek i potrzeby Unii Europejskiej.
S z a n o w n y P a n i e powiem szczerze, ¿e nie wierzê, aby lewacy i libera³owie
rzetelnie przebadali moj¹ omawian¹ sprawê wraz z przestêpstwami czynionymi przez tych
nieludzkich sêdziów, bo oni tak dzia³aj¹ jak nasza totalna opozycja na czele z Panem
Tuskiem, który bezprawnie procedurê œledztwa katastrofy smoleñskiej odda³ w rêce Rosjan,
wygadywa³ ró¿ne bzdury na dobre zmiany w naszym Polskim Trybunale przemilczaj¹c
niesamowite prawnicze bagno, które stawia siê ponad prawem pod postaci¹ ETPC. Nie
maj¹c innego wyjœcia by³am zmuszona wys³aæ skargê na ten prawniczy wrak do Pana,
a obecnie wysy³am ju¿ skargê na niego do niego samego, ale pragnê zaznaczyæ, ¿e gdy
bêdzie moja skarga odrzucona przez ten Trybuna³ lub te¿ na odczepnego napisz¹ mi,
¿e skarga jest niedopuszczalna, o czym ju¿ wy¿ej wspomnia³am, to ponownie odezwê siê
do Pana, i bêdê pisaæ dot¹d, a¿ bêdzie powo³ana specjalna komisja weryfikacyjna, aby
przebadaæ od podszewki ten Trybuna³, który w rzeczy samej powiela standardy komunistyczne,
tak¿e mamy do czynienia degeneracj¹ demokracji i to w 100 %.
Na zakoñczenie pragnê³abym zacytowaæ dwa akapity, które odnosz¹ siê równie¿ i do
E T P C, jak i do Rady Europy, a mianowicie ¡ dziœ mo¿na niejednomyœln¹ decyzj¹ Rady
Europejskiej zmusiæ kraje U E niemal do wszystkiego. To oznacza, ¿e prawa pañstw
cz³onkowskich nie obowi¹zuj¹. A przecie¿ U E mia³a s³u¿yæ w³aœnie pañstwom, a nie
odwrotnie ¢ ( Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski ), a poza tym ¡ dzisiaj
w Unii Europejskiej jest wyraŸny kryzys zasad; je¿eli nie odbudujemy zaufania i tego,
¿e liczy siê g³os ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, to UE bêdzie przez kolejne lata trawiona
kryzysami ¢ ( Premier Polski Beata Szyd³o).
Do obecnego listu w sprawie skargi na ETPC do³¹czam p³ytê kompaktow¹ CD - R,
na której w programie PDF nagrane s¹ wszystkie listy zwi¹zane z omawian¹ spraw¹, przewodni
list do tego Trybuna³u wraz z kopi¹ informacji i kopi¹ wype³nionego rêcznie skargowego
formularza, co przysz³o to do mnie z tego Trybuna³u, do którego obecnie wysy³am ca³¹
dokumentacjê w sprawie zaskar¿enia go. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

